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ПРОТОК ОЛ №2

с резултати от предварителен подбор на кандидатите
На 01.02.2017 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер ДР-716/30.12.2016 г. комисия в състав: 
1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Тодоров-Директор "Вътрешен одит, контрол на качеството и управление на риска", 

основни членове:

21
3 /
4/
5/
6/
7/
8/

9/

Тонка Чолакова-Юрисконсулт,
Надежда Милева- Старши мениджър "Вътрешен одит и риск",
Саша Енева-Старши мениджър Човешки ресурси,
Надя Петрова-Менидхър Методология и проекти ЧР,
Калина Игнатова- Супервайзър "Контрол на оперативните разходи",

)ши специалист "Снабдяване", 
външен експерт от „Марш" ЕООД, с което

Вера Кръстева -  Стар.
Йорданка Коцева-
посредничество,
Ивайло Колев - главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол" при Столична община

„Софийска вода" АД има договор за застрахователно

и резервни членове:

1/ Яна Краева- външен е<сперт от „Марш" ЕООД, с което „Софийска вода" АД има договор за застрахователно посредничество,
2/ Ивайло Жеков- външен експерт от „Марш" ЕООД, с което „Софийска вода" АД има договор за застрахователно посредничество, 
3/ Станимир Ангелов -  началник отдел „Концесиониране и концесионен контрол",
4/ Клелия Донева - главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол",
5/ Мария Петрова-Дирекгор Човешки ресурси и Администрация,
6/ Христина Донева-Кирянова-Старши мениджър "Безопасност и здраве при работа",
7/ Цветелина Петкова-Сгарши специалист Обучение и развитие,
8/ Деница Иванова-Старши специалист Обучение, развитие и мотивационни програми,
9/ Катя Въртийска- Отго зорен счетоводител,
10/ Маргарита Лазарова Мениджър „Правен" отдел,
11/ Анелия Петрова -  Юрисконсулт,
12/ Елена Петрова - Юрисконсулт,
13/ Анна Коновалова-Ми:салева-Юрисконсулт,
14/ Хари Павлов-Директор „Логистика и доставки",
15/ Христо Зангов - Стари и специалист „Снабдяване",
16/ Сергей Поборников -  Старши специалист "Снабдяване",
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17/ Радостина Стефанова - Старши специалист "Снабдяване",
18/ Иван Къчев -  Старши специалист „Снабдяване",
19/ Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване",
20/ Камелия Георгиева -  Старши специалист „Снабдяване",
21/ Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване",
22/ Мира Тенева-координатор „Снабдяване".
Комисията се събра във връзка с процедура на договаряне с предварителна покана за участие по Закона за обществени поръчки 
(ЗОП), с номер ТТ001566 и предмет „Здравно застраховане и животозастраховане", открита с Решение ДР-644/22.11.2016 г. на 
Възложителя „Софийска вода" АД, публикувани на 24.11.2016 г. заедно с обявление в преписка на РОП на АОП под номер 00435- 
2016-0085, да отвори и разгледа представените допълнителни документи, изискани в протокол №1 с констатираните несъответствия с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор и да извърши предварителен подбор на кандидатите, чиито заявления за 
участие отговарят на изискванията на Възложителя и на ЗОП.
Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, на 24.01.2017 г. комисията изпрати протокол №1 на кандидатите в процедурата за Обособена 
позиция 1: Здравно застраховане, в деня на публикуването му в електронната преписка на процедурата в Профила на купувача на 
сайта на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg.

След изтичане на законовия срок за представяне на допълнителни документи, посочени в протокол №1 за отстраняване на 
несъответствията по документите, подадени съгласно чл.39, ал.2 от ППЗОП, за доказване на съответствието на кандидатите с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, на поредица от закрити заседания, считано от 01.02.2017 г. комисията 
извърши преглед на документите.
Комисията направи следните констатации:

1. Кандидатът-Европейска Здравноосигурителна Каса ЗАД е представил в законовия срок допълнителни документи, след 
прегледа им комисията установи следното:

1.1. Във връзка с установеното несъответствие в протокол №1, че кандидатът се представлява „заедно" от лицата Марияна 
Велкова и Йордан Христов и представени документи подписани единствено от Марияна Велкова:

1.1.1. Кандидатът е представил документите по т.19.4, от инструкциите „Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП за липса на 
свързаност с друг кандидат (по образец)" и т.19.6. от инструкциите „Декларация/споразумение относно съгласието на 
кандидата да подаде първоначална оферта за участие в договаряне в срок до 3 (три) работни дни от датата на поканата 
от страна на Възложителя (по образец).", подписани от Йордан Христов, с което отстранява констатираното в протокол 
№1 несъответствие.

1.1.2. Кандидатът е представил описа на документите от заявлението, подписан от Марияна 
отстранява констатираното в протокол №1 несъответствие.
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1.2. Във връзка с установените несъответствия в представения ЕЕДОП по отношение на изискването в т.17.3.1 от инструкциите 
буква а)-в декларирания списък с изпълнени услуги кандидатът не е посочил описанието на услугите и буква б),кандидатът 
не е описал доказателствата за извършените услуги, предмет на списъка с изпълнени услуги:

1.2.1. Кандидатът е представил нов ЕЕДОП, в който е посочил липсващата информация по горната точка, с което отстранява 
констатираното в протокол №1 несъответствие.

1.3. Във връзка с установеното несъответствие в протокол №1, свързано с липсата на изискания в т.19.2 от Инструкциите 
документ: „Информация относно правно-организационната форма, под която кандидатът осъществява дейността си, както и 
списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З от 30 П, независимо от наименованието на 
органите, в които участват, или длъжностите, които заемат; Информацията се подписва от законния представител на 
кандидата или от надлежно упълномощено лице. Задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З от ЗОП са 
лицата, които представляват кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които 
имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи и са посочени в чл.40 от 
ППЗОП. В случай че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, информацията се представя за всеки от 
участниците в него. Информацията се представя и за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат 
ангажирани в изпълнението на поръчката - когато е приложимо.",

комисията установи, че в представените допълнителни документи изискания документ в т.19.2 отново липсва, с което кандидатът не 
отстранява констатираното несъответствие в протокол №1.

В допълнителните документи кандидатът е представил удостоверение от Агенцията по вписванията, съобразно което лицата, 
представляващи дружеството са Марияна Велкова и Йордан Христов с членове на съвета на директорите: Йордан Христов, Марияна 
Велкова и Теохар Теохаров. Посочената в предходното изречение информация бе констатирана от комисията и в протокол №1, където 
бе посочено, че участникът е представил извадка от Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Комисията констатира, че представеният от кандидата нов образец на ЕЕДОП е подписан от лицата Марияна Велкова и Йордан 
Христов.

С оглед горните констатации и текстове посочени от комисията в протокол №1: „съобразно изискване в т. 19.1.1.1 от инструкциите, 
образецът-ЕЕДОП следва да бъде подписан от задължените лица, посочени в чл.40 от ППЗОП, които да са посочени в документа по 
т.19.2."

и

„съгласно чл.40, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) „лицата по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З 
ЗОП са: 1. лицата, които представляват участника или кандидата; 2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на 
участника или кандидата; 3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи",
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комисията счита, че е налице несъответствие в представения нов ЕЕДОП, тъй като не е подписан и от Теохар Теохаров в качеството 
му на член на съвета на директорите, съгласно чл.40, ал.1, т.2 във връзка с ал.2, т.4 от същия член от ППЗОП.

С оглед на горепосочените несъответствия в заявлението за участие, на основание чл.54, ал.1, т.5, буква б) от ЗОП комисията ще 
предложи на възложителя да отстрани кандидатът от по-нататъшно участие в процедурата.
2. Кандидатът-Застрахователно дружество ОЗОК Ине АД е представил в законовия срок изисканите в протокол №1 

допълнителни документи, с които отстранява констатираните от комисията несъответствия в заявлението за участие.
Кандидатът отговаря на заложените изисквания за лично състояние и критерии за подбор в Инструкциите към кандидатите и 

заявлението за участие отговаря на изискванията на Възложителя и на ЗОП.

3. Кандидатът-Фи Хелт Застраховане АД е представил в законовия срок изисканите в протокол №1 допълнителни документи, с 
които отстранява констатираните от комисията несъответствия в заявлението за участие.
Кандидатът отговаря на заложените изисквания за лично състояние и критерии за подбор в Инструкциите към кандидатите и 

заявлението за участие отговаря на изискванията на Възложителя и на ЗОП.

С оглед на извършеното разглеждане на постъпилите заявления за участие за Обособена позиция 1: Здравно застраховане, с 
посочени констатации в протокол №1 и настоящия протокол, Комисията предлага на Възложителя да покани да подадат първоначална 
оферта по настоящата процедура кандидатите, чиито заявления за участие, отговарят на изискванията на Възложителя и на ЗОП:

1. Застрахователна компания Надежда АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Лозенец, ж.к. 
Витоша, ВЕЦ-Симеоново No999, представлявано от Виктор Серов-председател на Съвета на директорите.

2. Застрахователно дружество ОЗОК Ине АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, 
ул. Атанас Далчев, между блок 93 и блок 96, представлявано от Александър Личев и Румен Димитров -Изпълнителни 
директори.

3. Фи Хелт Застраховане АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Студентски, ул. Проф. Александър 
Фол No2, вх. Б, представлявано от Никола Бакалов-Изпълнителен директор и Цветомира Карапчанска-Прокурист.

Работата на Комисията завърши на й .  с г  я й г . с подписване на настоящия протокол.
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